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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan annual 

report perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016. Metode penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu 

berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan. Ada beberapa kriteria yang 

digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian yang dilakukan antara 

lain:  

1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.  

2. Telah menerbitkan laporan tahunan secara lengkap yang berakhir 31 

Desember selama periode pengamatan.  

3. Tidak di keluarkan (didelisting)  oleh BEI selama periode pengamatan. 

4. Komponen laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah. 

5. Sumber data penelitian memiliki informasi yang lengkap terkait varabel 

6. Memperoleh Laba bersih (tidak mengalami kerugian selama periode 

pengamatan). 

Berdasarkan kriteria sampel, diperoleh sampel penelitian sebanyak 22 perusahaan 

per tahun dimana periode pengamatan yang digunakan untuk periode 2014 sampai 

dengan periode 2016. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Daftar sampel Perusahaan Manufaktur Tahun 2014-2016 

NO NAMA PERUSAHAAN KODE PERUSAHAAN 

1 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. INTP 

2 Semen Indonesia Tbk. SMGR 

3 Arwana CitraMulia Tbk. ARNA 

4 Asahimas Flat Glass Tbk. AMFG 

5 Surya Toto Indonesia Tbk. TOTO 

6 Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

7 Lion Metal Works Tbk. LION 

8 LionMesh Prima Tbk LMSH 

9 Budi Starch & Sweetener Tbk BUDI 

10 Ekadharma International Tbk. EKAD 

11 Indo Acidatama Tbk SRSN 

12 Intanwijaya Internasional Tbk. INCI 

13 Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI 

14 Asia Plast Industries Tbk APLI 

15 Champion Pacific Indonesia Tbk. IGAR 

16 Trias Sentosa Tbk TRST 

17 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

18 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

19 Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 

20 Semen Baturaja (Persero) Tbk SMBR 

21 Impack Pratama Industri Tbk IMPC 

22 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 

Sumber: Data perusahaan yang diolah 2018 

4.2 Hasil Statistik Deskriptif 

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu biaya produksi, 

pertumbuhan penjualan, modal kerja, ukuran perusahaan, leverage dan ROA 

disajikan dalam tabel descriptive statistics yang menunjukkan angka minimum, 

maxsimum, mean, dan standard deviation yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut 

ini:
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Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

a. Profitabilitas dengan ROA (Y) 

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai rasio minimum 

dari ROA yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 0,01 dan jumlah maksimum 

dari ROA yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 0,28 dan nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,0736 dengan standar deviasi sebesar 0,05696 yang berarti bahwa secara 

rata-rata diperoleh bahwa tingkat ROA yang mampu dihasilkan oleh manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia sebesar 0,0736. Profitabilitas tertinggi terjadi pada 

perusahaan Impack Pratama Industri Tbk. Yaitu sebesar 0,28, sedangkan 

profitabilitas terendah terjadi pada perusahaan Budi Starch & Sweetener Tbk, 

Argha Karya Prima Industry Tbk, Asia Plast Industries Tbk, Trias Sentosa Tbk, 

dan Kedawung Setia Industrial Tbk.sebesar 0,01. 

b. Biaya Produksi(X1) 

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum 

biaya produksi perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah 

sebesar Rp 68.008.223.274,- dan terbesar adalah Rp25.696.359.000.000,- dengan 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Biaya_Produksi 66 68008223

274.00 

2569635900

0000.00 

3975741960

373.3620 

6844364717

498.07400 

Pertumbuhan_Penjual

an 

66 -.30 .48 .0658 .14780 

Modal_Kerja 66 .56 1893.95 74.5185 308.21985 

Ukuran_Perusahaan 66 25.62 31.42 28.1674 1.61351 

Leverage 66 .08 6.34 .8457 1.08394 

ROA 66 .01 .28 .0736 .05696 

Valid N (listwise) 66     
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nilai rata-rata (mean) sebesar Rp3.975.741.960.373,- dengan standar deviasi 

sebesar Rp6.844.364.717.498,-. Nilai rata-rata biaya produksi perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah sebesar Rp3.975.741.960.373,-. 

Biaya Produksi tertinggi terjadi pada perusahaan Charoen Pokphand Indonesia 

Tbk. Yaitu sebesar Rp25.696.359.000.000,-. Sedangkan biaya Produksi terendah 

terjadi pada Perusahaan Duta Pertiwi Nusantara Tbk.sebesar Rp 68.008.223.274,-. 

c. Pertumbuhan Penjualan (  ) 

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum dari 

pertumbuhan penjualan perusahaan perusahaan manufaktur sektor industri dasar 

dan kimia adalah sebesar -0,30 dan maksimumnya adalah sebesar 0,48 dengan 

nilai rata-rata (mean) sebesar 0,0658 dengan standar deviasi sebesar 0,14780. 

Nilai rata-rata 0,0658 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari pertumbuhan 

penjualan perusahaan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

adalah sebesar 0,0658. Pertumbuhan penjualan tertinggi terjadi pada perusahaan 

Indal Aluminium Industry Tbk. yaitu sebesar 0,48, sedangkan pertumbuhan 

penjualan terendah terjadi pada Lion Mesh Prima Tbk. sebesar -0,30 

d. Modal Kerja(  ) 

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum 

modal kerja perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah sebesar 

0,56 dan terbesar adalah 1.893,95 dengan rata-rata (mean) sebesar 74,5185 dan 

standar deviasi sebesar 308,21985. nilai rata-rata 74,5185 menunjukkan bahwa 

jumlah rata-rata modal kerja perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia adalah sebesar 74,5185. Modal kerja tertinggi terjadi pada perusahaan Budi 
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Starch & Sweetener Tbk. yaitu sebesar 1.893,95, sedangkan modal kerja terendah 

terjadi pada perusahaan Semen Baturaja (Persero) Tbk. sebesar 0,56 

e. Ukuran Perusahaan(  ) 

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum 

ukuran perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah sebesar 

25,62 dan terbesar adalah 31,42 dengan rata-rata (mean) sebesar 28,1674 dan 

standar deviasi sebesar 1,61351. nilai rata-rata 28,1674 menunjukkan bahwa 

jumlah rata-rata ukuran perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

adalah sebesar 28,1674. Ukuran perusahaan tertinggi terjadi pada perusahaan 

Semen Indonesia Tbk. yaitu sebesar 31,42, sedangkan ukuran perusahaan 

terendah terjadi pada perusahaan Lion Mesh Prima Tbk. sebesar 25,62. 

f. Leverage(  ) 

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa nilai minimum 

leverage perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah sebesar 

0,08 dan terbesar adalah 6,34 dengan rata-rata (mean) sebesar 0,8457 dan standar 

deviasi sebesar 1,08394. nilai rata-rata 0,8457 menunjukkan bahwa jumlah rata-

rata leverage perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia adalah 

sebesar 0,8457. Leverage tertinggi terjadi pada perusahaan Indal Aluminium 

Industry Tbk. yaitu sebesar 6,34, sedangkan Leverage terendah terjadi pada 

perusahaan Intanwijaya Internasional Tbk. sebesar 0,08.  
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4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam 

penelitian bebas dari asumsi-asumsi BLUE (Best, Linear, Unbias, dan Error). Uji 

Asumsi Klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji 

Autokorelasi, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Multikolonieritas. 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk 

melihat normalitas residual adalah melihat Grafik Histogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar disekitar 

garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 berikut ini. 
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Gambar 4.1 Grafik Histogram 

 

Gambar 4.2 Grafik Normal Plot 

Dari hasil gambar 4.1 didapatkan bahawa data tersebar di dalam kurva yang dapat 

disimpulkan data yang menjadi objek penelitian berdistribusi normal. Dari hasil 
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gambar 2 menunjukkan bahwa data berada didekat garis diagonal yang 

mengindikasikan data berdistribusi normal. 

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual 

kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya (Ghozali, 2016:156). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan uji statistik dengan uji statistik 

non-parametik Kolmogorov-Smirnov. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu jika koefisien Asymp. Sig (2-tailed) 

lebih besar dari  = 0.05 (5%) maka dapat dikatakan bahwa data populasi 

memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized Predicted 

Value 

N 66 

Normal Parameters
a,b

 Mean -2,9831818 

Std. 

Deviation 

,67167143 

Most Extreme Differences Absolute ,091 

Positive ,061 

Negative -,091 

Test Statistic ,091 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki data yang berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,200 yang lebih besar dari 0,05 
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4.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Ada tidaknya 

korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). 

 Menurut Ghozali (2016:103-104), VIF merupakan kebalikan dari 

tolerance jika nilai tolarance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = tolerance). Cara umum yang dipakai untuk menunjukkan multikolonieritas 

adalah jika nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka terjadi 

multikolonieritas dalam penelitian ini. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat 

pada  tabel  dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Keterangan 
Tolerance VIF 

Biaya Produksi 0,221 4,521 
Tidak terdapat 

Multikolonieritas 

Pertumbuhan Penjualan 0,927 1,079 
Tidak terdapat 

Multikolonieritas 

Modal Kerja 0,489 2,044 
Tidak terdapat 

Multikolonieritas 

Ukuran Perusahaan 0,245 4,088 
Tidak terdapat 

Multikolonieritas 

Leverage 0,415 2,408 
Tidak terdapat 

Multikolonieritas 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, 

begitu juga dengan nilai tolerance > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian 

ini. 

4.3.3 Hasil Uji Autokorelasi 

Menurut Imam Ghozali, Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian 

ini menggunakan Uji Durbin–Watson (DW test). Dalam dunia statistik, Uji 

Durbin Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya 

autokorelasi pada nilai residual (prediction errors) dari sebuah analisis regresi. 

Yang dimaksud dengan autokorelasi adalah "hubungan antara nilai-nilai yang 

dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu". Uji ini dikemukakan oleh 

James Durbin dan Geoffrey Watson. Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi 

dan tidak ada variabel di antara variabel independent. Pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi: 

Tabel 4.5 

Ketentuan Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif 4 – dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif dU < d < 4 - dU 

Sumber : (Ghozali, 2016:108) 
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Autokorelasi artinya ada tidaknya korelasi diantara anggota-anggota dari 

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam deret waktu terhadap variabel 

dependent. Variabel depedent (Y) tersebut adalah profitabilitas (ROA). Penelitian 

ini menggunakan Uji Durbin–Watson (DW test). Saat melakukan deteksi 

autokorelasi, tidak akan terlepas dengan tabel Durbin Watson. Tabel tersebut 

menjadi alat pembanding terhadap nilai Durbin Watson hitung. Dengan kriteria 

yang sudah dijelaskan diatas, dengan uji Durbin-Watson tahapan uji Durbin-

Watson dapat dilihat pada output spss dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Uji Durbin - Watson 

Model Summary
b 

Model 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
Durbin-Watson 

1 ,706
a
 ,498 ,456 ,71367 1,145 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Biaya_Produksi, Pertumbuhan_Penjualan, 

Ukuran_Perusahaan, Modal_Kerja  

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

Berdasarkan data hasil analisis pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin 

Watson (DW) yang dihasilkan model regresi yaitu sebesar 1,145. Sedangkan 

untuk nilai tabel DW dengan sampael N = 66 dan variabel indevendennya (k) = 5 

diperoleh nilai dL = 1.443 dan dU = 1.767. Karena hasil uji autokorelasi 

menunjukkan nilai DW lebih besar dari nol dan lebih kecil dari dL atau 0< d <dL. 

Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini dapat memenuhi asumsi yaitu Tidak 

ada autokorelasi positif. 
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4.3.4 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varience dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

variance dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskesdatisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu 

cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik 

plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dengan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual yang telah di studentized. Dasar analisisnya adalah: 

a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu  yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta  titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Dari gambar diatas didapatkan bahwa data menyebar secara acak serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y yang tidak membentuk pola-

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,184 1,018  2,146 ,036 

Biaya_Produksi -,086 ,069 -,323 -1,248 ,217 

Pertumbuhan_Penjualan -,504 ,367 -,173 -1,371 ,176 

Modal_Kerja ,024 ,044 ,097 ,560 ,578 

Ukuran_Perusahaan ,028 ,059 ,118 ,479 ,634 

Leverage ,108 ,081 ,250 1,323 ,191 
a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

 SIG. KESIMPULAN 

Biaya_Produksi 0,217> 0,05 Tidak ada heteroskedastisitas 

Pertumbuhan_Penjualan 0,176> 0,05 Tidak ada heteroskedastisitas 

Modal_Kerja 0,578> 0,05 Tidak ada heteroskedastisitas 

Ukuran_Perusahaan 0,634> 0,05 Tidak ada heteroskedastisitas 

Leverage 0,191> 0,05 Tidak ada heteroskedastisitas 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

Berdasarkan Tabel 4.7 tingkat signifikansi semua variabel lebih besar dari tingkat 

signifikansi 0.05 (5%) yang berarti bahwa model regresi yang dianalisis tidak 

mengandung gejala heteroskedastisitas.  

4.4 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh biaya 

produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, ukuran perusahaan dan leverage 
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terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4.4.1 Hasil Analisis regresi Berganda 

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier 

berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh biaya 

produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, ukuran perusahaan dan leverage 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabiltas perusahaan manufaktur 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dengan 

bantuan software SPSS versi 25. Data statistik olahan data SPSS untuk pengujian 

secara parsial (uji t) diperlihatkan pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9,690 1,722  -5,626 ,000 

Biaya_Produksi ,358 ,116 ,599 3,078 ,003 

Pertumbuhan_Penjualan 1,383 ,622 ,211 2,224 ,030 

Modal_Kerja -,191 ,074 -,338 -2,584 ,012 

Ukuran_Perusahaan -,118 ,100 -,219 -1,182 ,242 

Leverage -,460 ,138 -,474 -3,338 ,001 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

Berdasarkan tabel 4.8 yang didapat dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 

25, maka didapat persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut: 

                                     

Y = -9,690 + 0, 358X1 + 1,383X2 – 0,191X3 – 0,118X4 – 0,460X5 + e 

Keterangan: 

Y : Profitabilitas 
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X1 : Biaya Produksi 

X2 : Pertumbuhan Penjualan 

X3 : Modal Kerja 

X4 : Ukuran Perusahaan 

X5 : Leverage 

   : Variabel Pengganggu (Error Term) 

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas: 

- Nilai konstanta (a) sebesar -9,690. Artinya adalah apabila variabel independen 

diasumsikan nol (0), maka profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh 

perusahaan adalah sebesar -9,690. 

- Nilai koefisien regresi variabel biaya produksi adalah sebesar 0,358. Artinya 

adalah bahwa setiap peningkatan nilai biaya produksi sebesar 1 satuan maka 

akan meningkatkan profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan sebesar 

0,358dengan asumsi variabel lain tetap. 

- Nilai koefisien regresi variabel pertumbuhan penjualan adalah sebesar 1,383. 

Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pertumbuhan penjualan sebesar 1 

satuan maka akan meningkatkan jumlah profitabilitas yang mampu dihasilkan 

oleh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebesar 1,383 

dengan asumsi variabel lain tetap. 

- Nilai koefisien regresi variabel modal kerja adalah sebesar -0,191. Artinya 

bahwa setiap peningkatan nilai modal kerja perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia sebesar 1 satuan maka akan menurunkan jumlah 

profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia sebesar -0,191dengan asumsi variabel lain tetap. 
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- Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan adalah sebesar -0,118. 

Artinya adalah bahwa setiap peningkatan nilai ukuran perusahaan (tingkat 

aset) pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebesar 1 

satuan maka akan menurunkan jumlah profitabilitas yang mampu dihasilkan 

oleh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sebesar -0,118 

dengan asumsi variabel lain tetap. 

- Nilai koefisien regresi variabel leverage adalah sebesar -0,460. Artinya adalah 

bahwa setiap peningkatan nilai leverage perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia sebesar 1 satuan maka akan menurunkan jumlah 

profitabilitas yang mampu dihasilkan oleh perusahaan manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia sebesar -0,460 dengan asumsi variabel lain tetap. 

Standar error (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas 

yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak 

dimasukan dalam persamaan. 

4.4.2 Uji t Statistik 

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui 

apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, 

maka dibandingkan antara nilai thitung dengan ttabel serta membandingkan nilai 

signifikan t dengan level of significant (α). Nilai dari level of significant yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 5 persen (0,05). Apabila sig t lebih besar 

dari 0,05 maka    diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 
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0,05, maka    ditolak. Bila    ditolak ini berati ada hubungan yang signifikan 

antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:40). 

Berdasarkan data dari tabel 4.8 diatas diketahui nilai         pada taraf signifikasi 5 

% dengan persamaan sebagai berikut: 

ttabel  = n – k – 1: alpha/2 

= 66– 5–1: 0,05/ 2 

= 60: 0,025 

= 2,000  

keterangan: n : jumlah 

k : jumlah variabel bebas 

1 : konstan 

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji statistik t untuk 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen: 

4.4.2.1 Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Profitabilitas  

Menurut Mulyadi(2005:11) dalam (Ramadhan, 2015) biaya produksi berpengaruh 

terhadap profit ialah sebagai berikut “biaya produksi merupakan suatu sumber 

ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran, nilai keluaran 

diharapkan lebih besar daripada masukan yang dikorbankan unutk menghasilkan 

keluaran tersebut sehingga kegiatan organisasi dapat menghasilkan profit/laba 

atau sisa hasil usaha”. 

Menurut Carter (2008:40) yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan 

biaya produksi terdiri dari: jumlah biaya bhan baku, biaya tenaga kerja langsung 

dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya Carter (2008:129) ia juga menyatakan 

bahwa: “Tingkat laba yang diperoleh perusahaan dapat ditentukan oleh volume 
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produksi yang dihasilkan, semakin banyak volume produksi yang dicapai maka 

semakin tinggi pula biaya produksi. Semakin banyak volume produksi yang 

dicapai maka semakin tinggi pula laba yang diperoleh”. 

Kemampuan perusahaan dalam menetapkan biaya produksi yang tepat akan 

mempengaruhi tingkat profit yang diperoleh. Biaya produksi memiliki hubungan 

yang negatif dengan profit. Jika terjadi peningkatan biaya produksi sementara 

hasil penjualan tetap maka profit turun dan sebaliknya apabila terjadi penurunan 

biaya produksi sementara hasil penjualan tetap maka profit naik. maka di 

harapkan semakin tinggi pula penjualan yang diterima akan dapat meningkatkan 

profit. Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk jadi yang siap di jual (Mulyadi, 2012) dalam (Hidayat, 2016) 

Untuk melihat pengaruh biaya produksi terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI digunakan uji 

statistik t. Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Variabel Independen                  Sig Keterangan 

Biaya Produksi 3,078 2,000 ,003 Berpengaruh 

Sumber :Pengolahan Data Sekunder 2018 

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa bahwa         >        yaitu (3,078) > t tabel 

(2,000) dan sig (0,003) <0,05 dengan demikian     ditolak dan     diterima. Dari 

hasil pengujian tersebut, Maka dapat disimpulkan Ha1 diterima yaitu variabel 

biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 
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Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa biaya produksi memberikan 

pengaruh yang positif terhadap profitabilitas (ROA) sebesar 0,358. Hubungan 

positif tersebut dapat disebabkan karna biaya produksi yang dikeluarkan telah 

memenuhi kretaria efisien hingga keluaran yang diharapkan sebanding dengan 

jumlah input yang diharapkan dari hasil biaya produksi tersebut berupa jumlah 

penjualan yang meningkat yang sesuai dengan teori efisiensi. 

Dengan kata lain setiap peningkatan nilai biaya produksi maka profitabilitas 

(ROA) juga akan meningkat. Hal ini juga didukung oleh Hasil penelitian 

Rustami.dkk (2014), Rahmanita (2017) dan Hidayat (2016)  yang mengemukakan 

bahwa biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.   

4.4.2.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas  

Menurut Hasan (2002:212) dalam Rahmanita (2017) penjualan merupakan 

pemberian barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Dengan 

mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. Brigham dan Houston (2010) 

menyebutkan bahwa penjualan harus dapat menutupi biaya sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan atau profit. Semakin besar penjualan suatu perusahaan, 

maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Maka perusahaan dapat 

menentukan langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi kemungkinan naik 

atau turunnya penjualan pada tahun yang akan datang. 

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, karena 

penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan bila 

penjualan ditingkatkan maka aktiva pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 

1991) dalam Lestianti (2016). Dengan mengetahui penjualan dari tahun 
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sebelumnya, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan 

mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat 

memprediksi seberapa besar profit yang akan  didapatkan untuk mengukur 

pertumbuhan penjualan. 

Untuk melihat pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Variabel Independen                  Sig Keterangan 

Pertumbuhan Penjualan 2,224 2,000 ,030 Berpengaruh 

Sumber :Pengolahan Data Sekunder 2018 

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa bahwa                 yaitu (2,224) > t tabel 

(2,000) dan sig (0,030)< 0,05 dengan demikian      ditolak dan     diterima. Dari 

hasil pengujian tersebut, Maka dapat disimpulkan Ha2 diterima yaitu variabel 

pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa pertumbuhan penjualan 

memberikan pengaruh yang positif sebesar 1,383. Hubungan positif tersebut dapat 

disebabkan karna jumlah dan peningkatan penjualan dapat menutupi semua biaya 

yang dikeluarkan sehingga penjualan yang meningkat akan menaikkan 

keuntungan atau tingkat profitabilitas (ROA) yang sesuai dengan teori efisiensi. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan 
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oleh Putra (2014) dan Hidayat (2016) mendapatkan hasil bahwa pertumbuhan 

penjualan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.  

4.4.2.3 Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas  

Modal kerja adalah faktor penting bagi perusahaan, setiap perusahaan harus 

mempunyai modal kerja yang cukup untuk kelangsungan kegiatan operasi 

perusahaannya yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar upah 

karyawan, membayar hutang dan pembayaran lainnya. Modal Kerja yang efisien 

adalah ketepatan cara (usaha dan kerja) dalam menjalankan sesuatu yang tidak 

membuang waktu, tenaga, biaya dan kegunaan berkaitan penggunaan modal kerja 

yaitu mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan tidak 

juga kekurangan (Handoko, 1999) dalam (Lestianti, 2016).  

Husnan (2002:98) dalam (Suwendra, 2016), mengemukakan bahwa semakin 

pendek  periode perputaran modal kerja, semakin cepat perputarannya sehingga 

perputaran modal kerja semakin tinggi dan perusahaan semakin efisien yang pada 

akhirnya profitabilitas semakin meningkat. Untuk melihat pengaruh modal kerja 

terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di BEI digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 3 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

Variabel Independen                  Sig Keterangan 

Modal Kerja -2,584 2,000 ,012 Berpengaruh 

Sumber :Pengolahan Data Sekunder 2018 

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa bahwa                  yaitu (2,584) > t tabel 

(2,000) dan sig (0,012) < 0,05. Maka dapat disimpulkan Ha3 diterima yaitu 
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variabel Modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas  (ROA) pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini dukung oleh hasil penelitian 

(Nugroho,2010) dan (Hartono,2017) mendapatkan hasil bahwa Modal Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa modal kerja memberikan pengaruh 

yang negatif sebesar -0,191 terhadap terhadap profitabilitas (ROA). Pengaruh 

negatif dapat disebabkan karena modal kerja yang di miliki kurang efisien dan 

terlalu lama perputarannya hingga menjadi kas kembali, dan jumlah modal yang 

di investasikan sangat jauh dari yang tertinggi sebesar 1.893,95 sedangkan 

terendah hanya 0,56 dengan rata-rata 74,51. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Husnan (2002:98) dalam (Suwendra, 2016) oleh sebab itu 

apabila nilai modal kerja meningkat maka profitabilitas perusahaan menjadi 

menurun, begitu juga sebaliknya. 

4.4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas  

Ukuran perusahaan diukur dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki aktiva dengan jumlah yang besar atau disebut sebagai perusahaan 

besar yang akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari para investor, kreditur, 

pemerintah maupun para analisis ekonomi dibandingkan dengan perusahaan kecil.  

Perusahaan yang besar cenderung lebih dikenal oleh masyarakat dari pada 

perusahaan yang berukuran kecil, karena lebih dikenal sehingga informasi 

mangenai perusahaan besar lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil 

(Nurhasanah, 2012) dalam Febria (2013). Informasi yang tersedia di pasar 
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tersebut dapat menjadi bahan analisis investor dalam menentukan keputusan 

investasi dan sebagai kontrol untuk mengetahui kondisi perusahaan. Perusahaan 

yang besar mempunyai akses ke pasar modal sehingga lebih mudah untuk 

mendapatkan tambahan dana sehingga dapat meningkatkan profitabilitas suatu 

perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar pun dapat menghasilkan produk 

biaya rendah, dimana tingkat biaya rendah merupakan salah satu unsur untuk 

mencapai laba Munawir (2004:83) dalam Febria (2013). 

Untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas pada 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI 

digunakan uji statistik t. Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.12  

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat 

Variabel Independen                  Sig Keterangan 

Ukuran Perusahaan -1,182 2,000 ,242 Tidak Berpengaruh 

Sumber :Pengolahan Data Sekunder 2018 

Dari tabel 4.12 dapat dilihat bahwa bahwa                 yaitu (-1,182)<t tabel 

(2,000) dan sig (0,242)> 0,05 dengan demikian     diterima dan     ditolak. Dari 

hasil pengujian tersebut, Maka dapat disimpulkan H04 diterima yaitu variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 

Atau dengan kata lain setiap peningkatan atau penurunan nilai ukuran perusahaan 

tidak akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur sektor industri 

dasar dan kimia, hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Febria,2013), (Wijaya,2015) dan (Wibowo,2016) yang 



 
 

83 
 

mendapatkan hasil bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas.  

Hasil penelitian ini menolak teori sinyal pada pernyataan (Nurhasanah, 2012) 

dalam Febria (2013) bahwasanya aset perusahaan yang besar akan memberikan 

sinyal bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Dan semakin besar 

pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Serta menoak teori 

akuntansi positif pada hipotesis biaya politis. Scott (2000) dalam Sumiari (2016) 

menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan, maka 

semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang melaporkan laba 

yang lebih rendah sehingga keuntungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan bukan jaminan bahwa perusahaan akan memiliki kinerja yang 

baik yang tercermin dari laba.  

Khaira Amalia (2011) dalam Febria(2013) juga menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini terjadi karena pasar 

kurang bereaksi terhadap banyaknya informasi yang tersedia pada perusahaan-

perusahaan yang berskala besar dan pada saat pengumuman laba. Selain itu bisa 

saja perusahaan tidak memaksimalkan aset yang ada untuk mencapai keuntungan 

yang diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan ukuran perusahaan tidak dapat 

dijadikan salah satu tolak ukur untuk menentukan kemampuan perusahaan 

menghasilkan profit. Karena perusahaan yang berukuran besar belum tentu 

mampu menghasilkan laba yang besar dari pada perusahaan yang berukuran kecil. 

4.4.2.5 Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas  
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Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara 

hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio ini dapat 

melihat sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Tingkat rasio leverage 

yang tinggi berarti perusahaan menggunakan hutang yang tinggi pula dan ini 

berarti profitabilitas perusahaan akan meningkat, namun disisi lain hutang yang 

tinggi akan meningkatkan risiko kebangkrutan. Karena itu sebaiknya perusahaan 

harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber-

sumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. 

Leverage menjadi indikasi efisiensi kegiatan bisnis perusahaan, serta pembagian 

resiko usaha antara pemilik perusahaan dan para pemberi pinjaman atau kreditur. 

Sebagian pos utang jangka pendek, menengah dan panjang menanggung biaya 

bunga. Contoh utang dengan beban bunga adalah kredit dari bank dan lembaga 

keuangan yang lain. Semakin kecil jumlah pinjaman berbunga semakin kecil pula 

beban bunga kredit yang ditanggung perusahaan. Dengan demikian dipandang 

dari segi beban bunga, perusahaan tersebut lebih efisien operasi bisnisnya. 

Apabila beban biaya operasional yang lain wajar, dengan beban bunga pinjaman 

kecil diharapkan profitabilitas perusahaan meningkat (Kleinsteuber dan Sutojo, 

2004). Rasio leverage adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur 

sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Riyanto,2001) 

dalam (Hartono, dkk. 2017). 
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Untuk melihat pengaruh leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI digunakan uji 

statistik t. Hasil uji hipotesis 5 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Hipotesis Kelima 

Variabel Independen                  Sig Keterangan 

Leverage  -3,338 2,000 ,001 Berpengaruh 

Sumber :Pengolahan Data Sekunder 2018 

Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa bahwa                 yaitu (3,338) > t tabel 

(2,000) dan sig (0,001)< 0,05 dengan demikian     ditolak dan     diterima. Dari 

hasil pengujian tersebut, Maka dapat disimpulkan Ha5 diterima yaitu variabel 

leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa leverage memberikan pengaruh 

yang negatif sebesar -0,460. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Edith Theresa (2012) dalam Febria(2013) yang meneliti tentang 

pengaruh leverage terhadap profitabilitas. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh negatif terjadi karena komposisi antara hutang dan modal 

sendiri dalam mendanai perusahaan sangat tidak seimbang, karena masing-masing 

penggunaan modal mempunyai pengaruh berbeda terhadap laba yang diproleh 

oleh perusahaan. Hal ini berarti bahwa setiap satuan penambahan debt to equity 

ratio maka akan ada penurunan kemampuan laba. 
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Pada penelitian ini terlihat bahwa debt equity ratio perusahaan sektor Industri 

Dasar dan Kimia berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan hasil olahan data terlihat bahwa nilai debt equity ratio perusahaan 

cenderung tinggi, rata-rata debt equity ratio selama 3 tahun ialah sebesar 0,84.  

Brigham (2001) dalam Febria(2013) menyatakan bahwa perusahaan yang 

aktivanya sesuai untuk dijadikan jaminan kredit (aktiva multiguna) cenderung 

lebih banyak menggunakan banyak hutang. Oleh karena itu sektor Industri Dasar 

dan Kimia biasanya mempunyai leverage yang tinggi. Tinggi nya nilai debt equity 

ratio mengindikasikan besarnya penggunaan hutang oleh perusahaan. Pada 

perusahaan sektor Industri Dasar dan Kimia yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini terlihat bahwa total hutang yang mendominasi daripada total ekuitas 

yang dimiliki. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Hartono(2017) (Hartono,2017), (Nugroho dan pangestuti, 2010) 

dan (Febria, 2013)  yang mendapatkan hasil leverage berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas. 

4.4.3 Hasil Uji Simultan (F) 

4.4.3.1 Pengaruh biaya produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, 

ukuran perusahaan dan leverage Terhadap Profitabilitas  

Uji statisitik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen/ 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/ terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi 

secara bersama- sama terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat 
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signifikan 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, hal ini berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-

sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak , hal ini berarti 

bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:96). 

Sedangkan untuk F tabel dengan degre of fredom (df) = (k-1) : (n-k). pada tingkat 

signifikasi sebesar α 5% dapat dihitung sebagai berikut : 

F tabel  = (N1) : (N2) 

= ( k-1 ) : ( n-k ) 

= (5-1 ) : ( 66 - 5 ) 

= 4 : 61 

keterangan:  F = Nilai statistik dengan derajat bebas k-1 dan n-k 

k = Jumlah variabel yang diteliti yaitu 5 variabel 

n = Jumlah sampel yang diteliti 66 

Untuk nilai F tabel dengan taraf signifikas (α) 5% diperoleh nilai F 4:61 = 2,52 

(dilihat pada tabel nilai statistik F4:61). 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat juga dilakukan dengan cara 

melihat F-hitung dan F-tabel. Apabila F-hitung >F-tabel maka Ha diterima. Hal 

ini berarti variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016:171). 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Simultan (F) 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 30,310 5 6,062 11,902 ,000
b
 

Residual 30,560 60 ,509   

Total 60,869 65    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), Leverage, Biaya_Produksi, Pertumbuhan_Penjualan, 

Ukuran_Perusahaan, Modal_Kerja 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

 

  Dari tabel 4.14 hasil pengolahan data menunjukkan bahwa F tabel variabel 

independent adalah 2,52 dan F hitung adalah 11,902 sehingga diperoleh 

kesimpulan                  yaitu (11, 902) > F tabel (2,52) dan sig (0,000)< 

0,05 dengan demikian     ditolak dan     diterima. Yang berarti bahwa variabel 

biaya produksi, pertumbuhan penjualan, modal kerja, ukuran perusahaan dan 

leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan 

manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia. 

4.4.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang  kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen 

sangat terbatas.  
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Tabel 4.15  

Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,706
a
 ,498 ,456 ,71367 

a. Predictors: (Constant), Leverage, Biaya_Produksi, Pertumbuhan_Penjualan, 

Ukuran_Perusahaan, Modal_Kerja 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber:Pengolahan Data Sekunder 2018 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,498. Artinya adalah 

bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

adalah sebesar 49,8%. Sedangkan sisanya 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini 


